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Praha - Stavba nové budovy Národní knihovny v Praze na Letné výrazně změní budoucí podobu 
jejího současného sídla, barokního Klementina. Do „zelené chobotnice“ na Letné se z Klementina 
přestěhuje více než milion knih a s nimi i většina běžných čtenářů. Jiné návštěvníky má přilákat 
rekonstruovaný areál. „V novém Klementinu bude více výstavních prostor, rozšíříme prohlídkový 
okruh, vznikne nová expozice o mluveném slově, ale přibude i kavárna s útulnou zahrádkou na 
jednom z nádvoří,“ popisuje některé z plánovaných změn ředitel Národní knihovny Vlastimil Ježek.  
V budově zůstanou i staré fondy knihovny – knihy vydané před rokem 1800. Změnami projdou i 
nejznámější části Klementina, všeobecná studovna, bývalá jezuitská jídelna se změní v přednáškový 
sál pro dvě stě posluchačů. Sousední hala služeb, ve které jsou čtenáři zvyklí hledat katalogy, se 
změní v nový vstupní prostor s novou šatnou a obchodem.  
 
Rekonstrukce za miliardu  
 
Oprava knihovny je rozložena do tří fází, ta první už probíhá. Areál má opravenou střechu a dělníci 
pokračují v práci na fasádách. Ale dějí se i věci nenápadnější, do barokní kašny na Révovém nádvoří 
se vrátila voda a návštěvníci se konečně dočkali důstojného bufetu.  
Většina změn však závisí na vzniku nové budovy. Přestěhování milionu knih do nové stavby od 
architekta Jana Kaplického plánuje Ježek na rok 2010. Teprve pak bude generální rekonstrukce 
Klementina dokončena. Náklady na rekonstrukci druhého největšího památkového komplexu hlavního 
města odhaduje sama knihovna téměř na miliardu korun. Slíbenou ji má podle loňského rozhodnutí 
vlády spolu s dvěma miliardami od státu na novou budovu. „Předpokládám, že budeme potřebovat 
méně než plánovaných 970 milionů korun. Některé práce jsme již udělali a hradili jsme je z jiných 
zdrojů,“ vysvětluje ředitel Ježek.  
V opraveném Klementinu najde své nové místo i řada dalších institucí. Do prostor po Státní technické 
knihovně, která staví novou budovu v Dejvicích, se přestěhuje Slovanská knihovna, nové sídlo by zde 
měl najít i PEN Klub a Knihovna Václava Havla.  
 


